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EconoCidades

Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). É legal sua cobrança?

H oje, de modo 
sucinto, vamos 
falar sobre o 
Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU), 
que é cobrado todos os anos 
dos contribuintes proprietá-
rios de imóveis situados nos 
perímetros urbanos.

O IPTU é um imposto 
cobrado todos anos pelos 
municípios, tendo como 
base a Constituição Federal, 
no Art. 156, I, e Artigos 32 e 34 
da Lei 5.172/66, cujo fato gera-
dor incide na propriedade, no 
domínio útil, ou, na posse de 
bem imóvel localizado na 
zona urbana do município. 
Entende-se como domínio 
direto, também conhecido 
por domínio útil, o possuidor 
que detém a posse do imóvel, 
com uso e gozo sobre ele, sem 
poder dispô-lo, que é exclu-
sivo do titular do domínio 
indireto.

No tocante à proprie-
dade, caracteriza-se com a 

titularidade formal de um 
bem, ao passo que o domínio 
é o vínculo material de sub-
missão direto e imediato de 
uma coisa ao poder de seu 
titular, podendo exercer das 
faculdades de usar, gozar, dis-
por e reaver. O IPTU tem alí-
quota progressiva em relação 
ao valor venal e alíquota dife-
renciada conforme o uso e a 
localização do imóvel. Valor 
venal é o preço estimado no 
mercado.

A cobrança do IPTU 
independe de prestação de 
serviço pelo município. A 
prescrição ocorre em cinco 
anos a contar do primeiro 
dia do ano fiscal, ou seja, 1º 
de janeiro do ano seguinte 
ao vencimento.

O contribuinte ins-
crito em Dívida Ativa pode 
sofrer as seguintes sanções: 
nome negativado no Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
ou SERASA), conta bancária 
bloqueada ou penhora de 

bem pela Justiça, após ação 
de execução fiscal interposta 
pelo município.

Com referência a atu-
alização ou majoração da 
alíquota do IPTU, há dois 
entendimentos a ser seguidos 
pelo gestor, a saber: a súmula 
160 do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) autoriza os ges-
tores municipais a atualizar 
a base de cálculo do IPTU 
através de Decreto desde que 
o percentual não esteja acima 
do índice oficial de correção 
monetária do governo fede-
ral. Ao reverso, para a majo-
ração da alíquota do IPTU, é 
necessário autorização legis-
lativa, mediante Lei Ordiná-
ria, aprovada e publicada até 
o dia 31 de dezembro do ano 
anterior, e sua cobrança só 
poderá ocorrer 90 dias poste-
rior a publicação, consoante 
preordenam os princípios da 
legalidade e anterioridade 
da lei, previstos artigos 5º, II 
e 150, I, da Carta Magna/88, 

bem como art.97, II, da Lei 
5.172/66, Código Tributário 
Nacional.

Como se vê, a exigên-
cia e cobrança do IPTU não 
é invenção dos prefeitos, vez 
que tem amparo na Constitui-
ção Federal e no Código Tri-
butário Nacional, e somente 
pode ser suspensa em casos 
específicos, tais como, cala-
midade pública, enchentes, 
mediante o devido processo 
legal. Inclusive, é indispensá-
vel nos casos de enchentes o 
laudo técnico elaborado pela 
Defesa Civil, comprovando 
os danos causados no imó-
vel (que o tornou inabitável), 
além de lei aprovada pela 
Câmara Municipal.

Finalmente, como nos-
sos textos seguem os propó-
sitos do jornal, que é deixar 
o leitor bem informado, e 
seguindo uma linha pedagó-
gica, vamos trazer à lume um 
exemplo prático, que comu-
mente ocorre nos municípios, 
por desconhecimento da lei 
ou equívoco do parlamento 
municipal. Vejamos.

Determinado vereador 
apresentou projeto de lei, que 
foi aprovado por unanimi-
dade de seus pares, reduzindo 
a alíquota do IPTU municipal. 
O que deve fazer o prefeito?

Resposta: Ao receber o 
autógrafo de lei para a devida 

sanção, deverá vetá-lo total-
mente por vício de origem 
(iniciativa). E o que é isso? 
Consiste no fato de que o 
parlamentar não pode apre-
sentar projeto de lei que seja 
de iniciativa do poder exe-
cutivo, criar despesas, bem 
como renunciar receita. 
Ainda sobre a mesma hipó-
tese, se a Câmara Municipal 
derrubar (anular) o veto e 
promulga a lei, o prefeito é 
obrigado a cumprir a decisão 
do parlamento?

Resposta: Não. O pre-
feito terá de acionar a Procu-
radoria Jurídica do município 
e entrar na Justiça com Ação 
Declaratória de Inconstitu-
cionalidade da lei aprovada, 
com pedido liminar de sus-
pensão de seus efeitos.

E se o prefeito não 
recorrer? Vai responder 
perante o Tribunal de Con-
tas, podendo ter suas contas 
rejeitadas, ficar inelegível, 
sujeito ainda a ser condenado 
a ressarcir o valor referente 
a renúncia de receita, con-
forme prevê a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal 101/2000. E 
mais: pode ser acionado pela 
Ministério Público. •

Dr. João Batista Novaes 
é advogado (OAB-ES 3.570), é 
ex-prefeito de Viana e ex-Ou-
vidor da cidade.
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Começam obras da construção 
do Mirante da Ciclovia da Vida
C om seis frentes de 

trabalho simul-
tâneas, as obras 
de ampliação da 

Terceira Ponte e Ciclovia da 
Vida alcançaram mais um 
marco importante nesta 
semana. As vigas que fazem 
parte do mirante começaram 
a ser fixadas ao vão Central 
da Ponte. A maior delas, com 
11 metros foi fixada na noite 
dessa terça-feira (14).

O mirante no vão cen-
tral da ponte terá a largura de 
seis metros, ou seja, o dobro 
da largura da ciclovia, nos 
dois sentidos, funcionando 
como atrativo turístico para 
quem fizer a travessia da 
Ciclovia da Vida.

O projeto da Ciclovia 
da Vida e ampliação da Ter-
ceira Ponte está sendo execu-
tado pelo governo do Estado. 
O Consórcio Ferreira Guedes 
Metalvix é responsável pelas 
obras, contratadas pelo valor 
de R$ 127 milhões. 

O prazo para conclu-
são é maio de 2023. (Com 
informações do governo do 
Estado.) •
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Passos de Anchieta segue até 
este domingo (19)

Segue até o próximo 
domingo (19) a tradicio-
nal caminhada Passos de 
Anchieta. O evento está em 
sua 23ª edição. Por conta 
da pandemia, o evento não 
era realizado há dois anos. 
A realização é da Associa-
ção Brasileira Amigos dos 
Passos de Anchieta (Abapa), 
com o apoio da Prefeitura 
de Anchieta.

De acordo com a 

Polícia Militar, este ano, 
devem participar cerca de 
2,5 mil peregrinos, que vão 
contar com ambulância e 
carros de apoio. O percurso 
total é de 100 quilômetros 
entre Vitória e o santuá-
rio nacional de Anchieta. 
A caminhada é dividida 
em quatro dias e o roteiro 
conta com sinalização fixa 
de Vitória, Vila Velha, Gua-
rapari até Anchieta.

O objetivo dos fiéis 
no percurso é refazer o 
caminho do Padre José de 
Anchieta, que percorreu 
100 km em quatro dias. As 
caminhadas acontecem 
diariamente, com duração 
média de 4 a 7 horas, saindo 
de Vitória chegando até 
o município de Anchieta. 
(Com informações da Asso-
ciação Brasileira Amigos 
dos Passos de Anchieta) •
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Bora correr e espantar o 
estresse, doenças e a ansiedade?
Adriana Carla, que pratica a corrida há três anos, conta os benefícios já conquistados em função da atividade 
estar inserida em sua rotina e em sua vida! 

Geiza arDiçoN

C orrer 5, 10, 12, e até 
mais quilômetros, 
para quem não 
pratica essa ativi-

dade como esporte, parece 
cansativo. E é bem comum 
dizerem a seguinte frase: 
“que gente mais maluca!”. 
Mas, para quem faz da cor-
rida mais do que um esporte, 
a explicação é mais pro-
funda: chega às emoções e 
ao bem-estar para diversas 
atividades na vida.

E não são somente 
atletas iniciantes que tem 
toda essa empolgação com a 
corrida: os que também pra-
ticam esse tipo de exercício 
como esporte, em competi-
ções, e o tem como uma rota 
de fuga para o estresse do dia 
a dia.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) também 
confirma, em sua atualização 
das diretrizes sobre ativi-
dade física e comportamento 
sedentário, que a atividade 
física regular ajuda a preve-
nir e controlar doenças car-
díacas, diabetes tipo 2 e até 
o câncer. Também contribui 
para a redução do declínio 
cognitivo e dos sintomas de 
depressão e ansiedade, além 
de melhorar a memória e 
estimular a saúde do cérebro. 
E, neste contexto, também 
está a prática da corrida.

Um estudo publicado 
na revista “Medicine In 
Science Sports & Exercise” 
mostrou que a corrida pode 
diminuir os riscos de doen-
ças e melhorar até aspectos 
emocionais, aumentando a 
longevidade do atleta. A pes-
quisa científica prova que a 
prática de exercício regular 
(150 minutos por semana, o 
que equivale a 30 minutos 5 
vezes por semana) traz diver-
sos benefícios para saúde.

A d r i a n a  C a r l a 
Delle'Crode é exemplo disso 
tudo. Ela, que faz parte da 
equipe Corpo e Saúde, tra-
balha na área da saúde como 
secretária e tem, na corrida, 
um momento de descanso. 
Isso mesmo! Ela afirma que 
sempre praticou corrida e 
há três anos conta com uma 

assessoria para aperfeiçoar 
ainda mais a dinâmica do 
esporte. Mas, mais que um 
esporte, ela destaca que é na 
hora em que está correndo 
que coloca as emoções no 
lugar.

“Trabalho na área da 
saúde e correr é a válvula de 
escape que preciso para ali-
viar o estresse do dia. Comecei 
caminhando e participava, às 
vezes, de corridas. Descobrir 
que consigo parar meus pen-
samentos e descansar durante 
o tempo que estou correndo 
- me concentrar e ouvir 
somente minhas passadas - 
me auxilia a colocar minhas 
emoções no lugar. Faz sentir 
meu próprio coração, me faz 
entender quem eu sou, o que 
quero e, principalmente, o que 
não quero”, destacou.

A corrida trouxe uma vida 
saudável, amigos incríveis que 
torcem por mim, acreditam e 

me fazem querer sempre mais. 
A mudança vem de dentro para 

fora. Minha saúde é o maior 
bem que o esporte me trouxe. 

Não sentir fortes dores de 
cabeça, sentir menos ansiedade 

e melhorar o corpo também 
são benefícios conquistados. 

O esporte me fez entender que 
posso fazer qualquer coisa na 

minha vida.
Adriana Carla Delle'Crode
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A atleta já praticava 
outros esportes, como mus-
culação, futebol e Muay Thai. 
Mas é a corrida a sua grande 
paixão. Tanto é que nem con-
segue contabilizar quantas 
competições já participou. 
O que sabe é que já enca-
rou muitos desafios. “Não 
me recordo quando e como 
passei querer mais, querer 
competir. As coisas foram 
acontecendo. Fui me dedi-
cando e os desafios aconte-
cendo para competir comigo 
mesma sempre e melhorar 
meu desempenho”, destacou.

A dedicação e o gosto 
pela corrida só trouxeram 
benefícios para a vida da 
Adriana. “Hoje, a corrida 
representa meu bem-estar, 
estar conectada comigo 
mesma e minha mente sau-
dável. Hoje, o esporte me faz 
dormir melhor e ter uma 
qualidade de vida melhor”, 
falou. •

Desafio 4 Estações Sul Capixaba
Adriana participa, no próximo 

dia 25 de junho, da Etapa Inverno 
do Desafio 4 Estações Sul Capixaba. 
O evento será realizado em Muqui, 
com distâncias de 6 e 12 Km. Ela irá 
competir na modalidade de 12 Km.

“Essa corrida é especial, pois 
também faço parte da organização. 

Estar envolvida num evento 
assim me faz entender 

o outro lado. Correr é 

bem mais fácil do que organizar! 
Portanto, a expectativa está naquele 
coração batendo forte”, finalizou. E 
tem mais: nos dias 18 e 19, ela tam-
bém participa da 20ª Maratona 
Internacional do Rio, no Desafio da 
Maratona, que é de 21 Km no sábado 
e 42.195 Km no domingo.

No Desafio em Muqui, podem 
participar pessoas acima de 16 
anos, de ambos os sexos, desde que 

devidamente inscritas no evento. 
As inscrições ainda estão abertas e 
podem ser feitas pelo telefone (28) 
99981-4489. 

Adriana ainda destaca que  
houve uma mudança no local da 
concentração dos atletas, largada/
chegada da prova. Inicialmente seria 
no Parque de Exposições da cidade, 
mas será na Praça do Centro de 
Muqui. 

Adriana em competições
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É hora de brincar!
Vamos conhecer os tipos de brinquedos que ajudam no desenvolvimento dos pequenos! 

Geiza Ardiçon
l @coluna_sou_mae

Leia também em
www.agoraes.com.br 

 SOU

J á se pegou perdido 
em uma prateleira de 
brinquedos nas lojas 
desse segmento? O 

que levar? O que meu filho 
mais vai gostar? O que real-
mente vale a pena na hora de 
brincar? Nem sempre o mais 
caro é o mais atrativo ou o 
mais útil para o desenvolvi-
mento dos pequenos, não é 
mesmo?

Esses dias mesmo 
meu filho me pediu para 
fazer aquele vai e vem. 
Lembra desse brinquedo? 
Fica uma pessoa de cada 
lado, segurando e, quando 
abre os braços, aquela 
parte que parece uma bola 
de basebol vai em direção 
à outra pessoa que faz o 
mesmo e, assim, continua a 
brincadeira.

Olha que legal! Ele 
se interessou por um brin-
quedo da minha época e que 
pode ser feito em casa! E, de 
quebra, é bem divertido, né? 
Eu adorava!

Mas, voltando à pra-
teleira de brinquedos, o 
que vale a pena? O que vai 
ajudar a despertar criativi-
dade, a parte motora e até 
a inteligência da criança? 
Bora tirar um pouco essas 
crianças das telas e coloca-
rem para serem crianças, 
brincando?

É legal separarmos 
os tipos de brinquedos por 
idade (faixa etária). Assim, 
vamos vendo o auxílio que 
eles podem dar nesse pro-
cesso de desenvolvimento. E 
é uma infinidade de opções. 
Aqui listei os tipos de brin-
quedos de 1 a 4 anos, pelo 
menos. Dá uma olhada! •

 � Até 1 ano
Desde os recém-nascidos até crianças de 1 ano, é interes-

sante priorizar brinquedos que possuam formas geométricas 
e superfícies macias. É nessa fase que eles utilizam a boca para 
sentir a textura dos objetos. A primeira dica é um mordedor, que 
pode ter formas, cores e superfícies macias. Nessa fase, lembro 
que meu filho também brincava muito com encaixa peças. É 
uma maneira simples e divertida de aprender formatos e cores.

 � De 1 a 2 anos
Nessa idade, já se podem ter alguns “desafios” na brincadeira, 

com muitas atividades, palavras e sons. Sabe aquela mesa de ati-
vidades de mover a bolinha, virar as páginas ou abrir a portinha 
do brinquedo, com sons e luzes, que piscam no ritmo da música? 
Nessa fase, meu filho adorava brincar no consultório do pediatra, 
com um brinquedo para passar argolas de um lado a outro e que 
tinha um monte de voltas até chegar no obstáculo final.

BRINQUEDOS POR FAIXA ETÁRIA

 � De 2 a 3 anos
Começa a fase fofa, quando eles gostam de 

dançar! Então aposte em brinquedos que tenham 
música. Isso vai ajudar no desenvolvimento da 
coordenação motora.

 � De 3 a 4 anos
Aqui eles já pegam o gosto para desenhar, 

por isso, aposte nas atividades de desenho (pintura, 
cadernos com lápis e por aí vai).

Vale a pena continuar essa pesquisa dos 
tipos de brinquedos por idade após os 4 anos, viu, 
mamães? Aqui, apenas comecei para gerar essa 
curiosidade em vocês. Assim, vamos juntas criando 
uma rede de mães que incentiva as brincadeiras 
entre os pequenos com ferramentas que ajudem 
no desenvolvimento e, é claro, na diversão deles.

https://www.instagram.com/coluna_sou_mae/


Economia

Flavio Bolonha
l @agoraautooficial

Leia também em
www.agoraes.com.br 
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Dicas para economizar a 
embreagem do seu carro!

A grande maioria 
dos carros são 
equipados com o 
tradicional câm-

bio manual de cinco ou seis 
marchas e, para fazer o veí-
culo andar, existe uma peça 
chamada embreagem, que 
você aciona com o seu pé 
esquerdo, lá perto do acele-
rador. Quando a gente pisa 
no pedal, está acionando a 
embreagem!

Peça de extrema 
importância nos carros 
manuais, a embreagem 

tem uma função um tanto 
quanto curiosa. Explicando 
de forma simples, ela trans-
mite a força gerada pelo 
motor para as rodas do carro. 
Quando pisamos no pedal da 
embreagem, estamos desa-
coplando a caixa de trans-
missão do motor do veículo, 
ou seja, estamos interrom-
pendo o movimento gerado 
pelo motor em passar para 
as rodas.

Aí vai algumas dicas 
legais para aumentar a vida 
útil dessa peça. Não deixe o pé 

apoiado no pedal de embrea-
gem enquanto o carro estiver 
em movimento. Isso faz com 
que o disco de embreagem 
não grude completamente 
no volante do motor e gera 
um alto desgaste.

Evite acelerar muito 
ao arrancar com o veículo, 
isso também gera um des-
gaste excessivo no disco 
de embreagem. Outra dica 
importante: não segure o 
veículo pela embreagem 
em ladeiras. O desgaste 
desnecessário do disco será 

inevitável.
Evite carga excessiva 

no veículo sem necessidade. 
Além de forçar a embreagem 
na hora de arrancar, existe 
um aumento de consumo e 
um desgaste prematuro de 
itens da suspensão.

A vida útil de um kit 
embreagem de um veículo 
de passeio, em condições 
normais e com condução 
sem vícios, gira em torno de 
50 a 80 mil km. Então, decore 
essas dicas para economizar 
no bolso! Até a próxima! •

Flavio Bolonha é 
consultor automotivo, tem 
mais de 13 anos de experi-
ência no mercado, atuando 
desde pequenas e médias 
oficinas e autocenters até 
as maiores montadoras 
do Brasil, como Toyota, 
Lexus, Jeep, Dodge, Chrys-
ley, RAM, Nissan, BMW e 
Mercedes Benz. Atua tam-
bém no desenvolvimento e 
implantação de processos 
para empresas em geral e 
com foco automotivo.
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Tal Filha, Tal Boneca: uma 
brincadeira que virou negócio 
para empreendedora capixaba
A jornalista Sandra Dalton uniu a inspiração que tem em sua filha, Sofia, de 8 anos, com o talento de sua mãe, 
que é costureira, para criar as peças do "Boneca de Saia Kids"

Geiza arDiçoN

U ma bela inven-
ção de moda é 
o que a mãe e a 
avó da Sofia, de 

8 anos, estão fazendo. Isso 

mesmo! E a menina, vendo 
essa nova “arte” sendo 
aprontada pelas mulheres 
de sua família, não aguen-
tou e se rendeu a essa brin-
cadeira! Sofia colocou até 
suas bonecas na dança! É 

um novo ramo de mercado 
que a maternidade desper-
tou na jornalista Sandra 
Dalton. Ela vislumbrou 
empreender e está apos-
tando, juntamente com a 
sua mãe, Anna Simonetti 

Dalton, no "Boneca de 
Saia Kids", uma loja que 
trabalha vendas on-line 
no segmento de moda 
e vestuário Tal Filha, 
Tal Boneca. Gostou da 
ideia?
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Ela (Sofia) foi minha inspiração. Vendo 
como ela gosta de brincar, de trocar as 
roupinhas das bonecas, de criar looks 
diferenciados para cada uma delas, vi 
nessa proposta uma maneira de abrir um 
negócio e, ao mesmo tempo, gerar amor.
Sandra Dalton, jornalista e empreendedora

Sofia se diverte 
com suas 

bonecas vestidas 
com a mesma 
roupa que ela



Economia

“Sempre tive vontade 
de empreender, mas tinha 
dúvidas de como e com o que 
começar. Minha filha Sofia 
tem 8 anos e adora brincar 
de boneca. Já a minha mãe 
é uma costureira de mão 
cheia! Daí pensei: é isso! 
Vamos começar a empre-
ender. Sempre vi propostas 
de produtos “Tal Mãe, Tal 
Filha”, mas “Tal Filha, Tal 
Boneca” com menos frequ-
ência. Sendo mãe de menina, 
gênero que tem essa cultura 
do cuidado e do brincar de 
bonecas, vi nessa ideia uma 
oportunidade de mercado. 
As meninas adoram brincar 
e se ver nas suas bonecas. 

Então, nada melhor do que 
unir a moda à brincadeira”, 
disse Sandra.

E a maternidade tem 
sido a inspiração da empre-
endedora, que, vendo a filha 
brincar com suas bonecas, 
teve a ideia e passou a colo-
car em prática no mercado 
do vestuário. Mais que 
moda, ela agregou as roupas 
ao gosto pelas brincadeiras 
das meninas.

“Porque é brincando 
que as crianças desenvol-
vem vários sentidos e habi-
lidades. Estimula o lado 
criativo, contribui com o 
desenvolvimento da lingua-
gem, de habilidades sociais, 

com o senso de responsa-
bilidade, entre outras coi-
sas. A 'Boneca de Saia Kids' 
propõe um vestuário com 
estilo até na hora de brin-
car”, enfatizou.

As peças são artesa-
nais e feitas pela dona Anna, 
que, segundo Sandra, é uma 
costureira de mão cheia! Os 
tamanhos atendem deste do 
1 até o 10 e a ideia é ter varia-
ção nas estampas e modelos 
iguais para as bonecas Baby 
Alive ou Barbie. “Além de 
um belo laço de cabelo para 
'lacrar'. Temos uma tabela 
de medidas que indica os 
tamanhos ideais para cada 
idade”, completou. •

Três gesrações envolvidas em um só negócio

l @bonecadesaiakids
Atendimento pelo Instagram

l @use_villastore
Loja parceira
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https://www.instagram.com/bonecadesaiakids/
https://www.instagram.com/use_villastore/
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Número de denúncias 
de maus-tratos a animais 
cresce 75% em 2022
O crescimento é 
com relação de 
janeiro a maio de 
2021

viNícius NascimeNto

P or mais impossível 
que possa pare-
cer, os casos de 
maus-tratos a ani-

mais têm se tornado cada 
vez mais constante no Espí-
rito Santo. Um levantamento 
realizado com prefeituras de 
Grande Vitória apontou um 
aumento de 75% nas denún-
cias de maus-tratos em 
relação aos cinco primeiros 
meses de 2021.

De janeiro a maio do 
ano passado, 956 denúncias 
foram registradas pelas pre-
feituras de Vitória, Cariacica 
e Vila Velha. Já no mesmo 
período de 2022, o número 
subiu para 1.681 denúncias.

No Espírito Santo, 
há 17 anos, foi instituído o 

Código Estadual de Proteção 
aos Animais (Lei 8.060/2005), 
que proíbe condutas como 
agredir, manter animais 
em locais sem higiene 
e obrigá-los a trabalhos 
exorbitantes, entre outras 
práticas.

Em 2021, o esse código 
foi alterado e outros tipos de 
violência aos animais, como 
abater para consumo ani-
mal em período adiantado 
de gestação, realizar rinhas 
e touradas, e deixar animal 
em residência ou estabe-
lecimento sem cuidados 
e assistência diária foram 
instituídos.

Alguns municípios 
também contam com inicia-
tivas próprias, que ajudam a 
reforçar o que diz o Código 
de Proteção aos Animais. 

Em Vila Velha, por 
exemplo, os casos de maus-
-tratos a animais resultam 
em punição, conforme 
previsto na Lei Munici-
pal 6385/2020 – Código do 

Bem-estar dos Animais do 
município.

Até o mês de maio, a 
prefeitura já contabilizava 
1.228 ocorrências. Segundo 
a prefeitura, as denúncias 
devem ser protocoladas pelo 
telefone 162 da Ouvidoria 
Municipal.

Na Serra, maior cidade 
do Espírito Santo, a multa 
para quem for condenado 
por maus-tratos contra ani-
mais pode chegar a até R$ 
200 mil em casos de infração 
considerada gravíssima.

A legislação do muni-
cípio, Lei 4.529/2016, consi-
dera maus-tratos exercitar 
ou conduzir animais presos 
a veículo motorizado em 
movimento, abusá-los sexu-
almente, envenenamento, 
abandono, mantê-los sem 
abrigo ou em lugares em con-
dições inadequadas, entre 
outros tipos de violências.

As denúncias de 
maus-tratos devem ser feitas 
pelo telefone (27) 99951-2321 

ou pelo e-mail 
dfa.semma@
serra.es.gov.
br.

N a 
capital do 
E s t a d o , 
V i t ó r i a , 
a prática 
de maus-tra-
tos a animais tam-
bém conta com legislação 
própria. 

A Lei Municipal 
8.413/2013, que dispõe sobre 
a apresentação e exibição 
de animais em estabeleci-
mentos, exposições, shows, 
eventos e similares, proíbe 
entregá-los como brindes 
ou em sorteios. 

Segundo a legislação, 
a multa para quem descum-
prir a Lei pode chegar ao 
valor de um salário-mínimo.

Há em vigor ainda 
outras duas legislações 
em Vitória. A Lei Munici-
pal 8.678/2014, que proíbe 
a circulação de veículos de 

tração animal e de animais 
montados no município, e a 
Lei 8.121/2011, que trata das 
normas para a guarda res-
ponsável de animais domés-
ticos e/ou domesticados.

De acordo com a Pre-
feitura de Vitória, as denún-
cias de maus-tratos na capi-
tal podem ser registradas 
no Fala Vitória 156.

O canal para denún-
cias de maus-tratos em 
Cariacica é a Ouvidoria 162. 
Já em Viana, as denúncias 
podem ser feitas pelo de 
telefone 2124-6722. •
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Como denunciar maus 
tratos a animais?

Operação fecha 
clínica e prende 
veterinário por 
maus-tratos

Uma operação, solicitada pela Prefeitura 
de Vila Velha e realizada pela Delegacia Especia-
lizada de Proteção ao Meio Ambiente, com apoio 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 
Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia 
Legislativa (Ales), e do Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária (CRMV-ES), interditou uma clínica 
veterinária em condições insalubres na cidade na 
última semana. O veterinário responsável pela clí-
nica foi preso em flagrante por maus-tratos.

No local, foram encontrados animais inter-
nados em situação precária, 17 animais mortos em 
sacos plásticos, além do centro cirúrgico em péssi-
mas condições sanitárias, medicamentos vencidos 
e outras irregularidades. 

"No mês de maio, fizemos uma fiscalização 
na clínica após a prefeitura receber várias denún-
cias. A partir do relatório técnico feito pelo médico 
veterinário do município, relatório este enviado 
aos demais órgãos, que a operação na clínica foi 
solicitada e realizada na quinta-feira (09)", explicou 
Sabrina Leonel, integrante da diretoria bem-estar 
animal de Vila Velha.

LEGISLAÇÃO: SAIBA MAIS
Lei Estadual 8.060/2005 

(Código Estadual de Proteção 
aos Animais, alterada pela Lei 
10.967, que altera e acrescenta 
o pagamento de multa para 
atos de crueldade cometidos 
contra animais);

A Lei Federal 9.605/98, 
no seu artigo 32, diz que pra-
ticar ato de abuso, maus-tra-
tos, ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos resulta em pena 
(detenção), de três meses a 

um ano, e multa.
Lei Federal 14.064, 

de 29 de setembro de 2020: 
Aumenta as penas dos crimes 
de maus-tratos aos animais 
quando se tratar de cão ou 
gato. Pena - reclusão, de 2 a 
5 anos, multa e proibição da 
guarda;

No âmbito estadual, 
além do Código Estadual de 
Proteção aos Animais, outras 
normas de origem parlamen-
tar estão em vigor. Uma delas, 
a Lei 11.468/2021, estabelece 

a apreensão de bicho sub-
metido a maus-tratos que 
esteja na posse do agressor 
e proíbe toda pessoa punida 
por maus-tratos de possuir 
outro animal doméstico pelo 
prazo de 5 anos.

A Lei 11.325/2021 proíbe 
a utilização de animais para 
desenvolvimento e testes de 
cosméticos, perfumes e itens 
de higiene pessoal. A multa 
pode chegar a mais de R$ 200 
mil por animal utilizado para 
esse fim.

Número de denúncias
Município 2021 2022 Crescimento %

  Vitória 268 346 29,10%
  Vila Velha 948 1.327 39,97%
  Cariacica 37 145 291,89%
  *Serra 256 

(total do ano)
141 

(até 14 junho)
-

  Viana Não informado Não informado -

(Fonte: Prefeituras consultadas – dados contabilizados até 13 de junho)
*A Prefeitura de Serra informou os dados de 2021 de forma unificada, por isso não foi possível 
comparar com o mesmo período deste ano.  

Você conhece algum animal em alguma 
dessas situações?

 🐶 Abandono;
 🐶 Dor;
 🐶 Fome e sede;
 🐶 Medo;
 🐶 Estresse;
 🐶 Privado de expressar seu compor-

tamento natural.

Se a resposta for SIM, denuncie.
A prática de maus-tratos é crime, 

portanto, a denúncia deve ser feita na 
delegacia de polícia ou no Ministério 
Público.

Para registrar a denúncia, é 
importante descrever os fatos ocorri-
dos com o máximo de clareza e exati-
dão possíveis, informando endereço e 
nome dos responsáveis envolvidos.

O denunciante deve anexar pro-
vas e evidências, como fotos, vídeos, 
notícias de jornais, mapas, laudos ou 
atestados veterinários, bem como 
nomes de testemunhas e endereços.

Os locais que recebem denún-
cias são:

 🐶 Núcleo de Proteção aos Animais 
(NPA)

 🐶 Delegacia de Meio Ambiente (27) 
3236-8136

 🐶 Assembleia Legislativa do ES – Comis-
são de Maus Tratos a Animais (E-mail: 
defesadosanimaises@gmail.com)

 🐶 Polícia Militar (190)
 🐶 Ouvidoria do Ministério Público do 

ES (27) 3194-4500)

Fonte: Conselho Regional de Medicina 
Veterinária (CRMV-ES)

Sabrina Leonel, ex-vereadora de Vila Velha, está a 
frente na defesa dos animais
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Eleições 2022: prazo para 
requerer diversos serviços da JE 
começa em 18 de julho
Poderão ser feitas solicitações de voto em trânsito e de mudança de local de votação de eleitores com 
deficiência, entre outros pedidos

D e acordo com o 
Calendário das 
Eleições 2022, 
a partir deste 

sábado (18), faltará um mês 
para que as eleitoras e os 
eleitores possam solicitar 
uma série de seis serviços à 
Justiça Eleitoral. Entre eles, 
está a solicitação de voto 
em trânsito, de mudança de 
local de votação por eleitora 
ou eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida e troca 
temporária de seção eleitoral 
por integrantes das Forças 
Armadas, policiais, bombei-
ros que estiverem de serviço 
no dia do pleito.

Confira os seis servi-
ços da Justiça Eleitoral cujos 
prazos de requerimento 
começarão a vigorar daqui a 
exatamente um mês, no dia 
18 de julho:

1) Solicitação para 
voto em trânsito nas Elei-
ções 2022. Essa modalidade 
de voto ocorre quando a 
eleitora ou o eleitor está fora 
do seu domicílio eleitoral 
e indica outra cidade para 
votar, mas somente em capi-
tais e municípios com mais 
de 100 mil eleitores.

Se já tiverem a infor-
mação com antecedência de 
onde estarão no dia das elei-
ções, as cidadãs e os cidadãos 
poderão procurar o cartório 
eleitoral para indicar onde 
pretendem votar. Os pedidos 
para voto em trânsito devem 
ser feitos em atendimento 
presencial. Não há a opção 
de solicitação pela internet.

2) Habilitação da 
pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida para 
votar em outra seção ou 

local de votação da sua cir-
cunscrição. Esse prazo vale 
para as eleitoras e eleitores 
com deficiência ou mobi-
lidade reduzida que não 
solicitaram a transferência 
para uma seção com aces-
sibilidade dentro do prazo 
de fechamento do Cadastro 
Eleitoral para as Eleições 
2022, que ocorreu no dia 4 de 
maio deste ano.

3) Solicitação de 
transferência temporária 
para seção eleitoral insta-
lada especificamente para o 
voto de presos provisórios e 
adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa em 
unidades de internação.

Com relação a esse 

eleitorado, seus nomes e 
dados deverão ser indicados 
pelos responsáveis pelas uni-
dades prisionais e de inter-
nação, que os encaminharão 
a um cartório eleitoral em 
formulário próprio, acom-
panhado de documentos e 
manifestação da vontade dos 
eleitores.

4) Envio de lista à Jus-
tiça Eleitoral, pelas respecti-
vas chefias e comandos das 
corporações, para a transfe-
rência temporária de seção 
eleitoral de membros da For-
ças Armadas, policiais, bom-
beiros, agentes de trânsito 
e guardas municipais que 
estiverem de serviço no dia 
da eleição.

5) Habilitação para 
votar em outra seção ou 
local de votação por parte de 
juízas e juízes eleitorais, ser-
vidoras e servidores da JE e 
promotoras e promotores 
eleitorais designados para 
trabalhar no dia do pleito. 
O pedido dos interessados 
deve ser enviado a um cartó-
rio eleitoral em formulário 
próprio com manifestação 
da vontade dos interessados.

6) Solicitação de trans-
ferência temporária de seção 
de mesárias, mesários e das 
pessoas convocadas para 
apoio logístico que atuarão 
em local diverso de sua seção 
de origem, inclusive os que 
atuarão nas mesas instaladas 

nos estabelecimentos penais 
e de internação de adolescen-
tes. A solicitação poderá ser 
feita presencialmente no 
cartório eleitoral mediante 
apresentação de documento 
de identidade. (Com infor-
mações do Tribunal Superior 
Eleitoral) •

Leia a matéria completa
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ENTREVISTA | IVANITO BARBOSA DE OLIVEIRA, O VANITO, VEREADOR DE IBATIBA

DaNiele BoloNha

I vanito Barbosa de 
Oliveira, o Vanito, 
64 anos, está cons-
truindo sua histó-

ria política em Ibatiba. 
Com uma tremenda ener-
gia, Vanito, embora tenha 
grande ligação com diversas 
cidades do Caparaó, está em 
seu terceiro mandato como 
vereador em Ibatiba. “Meu 
pai é de Iúna, tenho muitos 
amigos em Irupi, mas minha 
trajetória política é em Iba-
tiba”, conta o vereador.

Vanito visitou, nesta 
semana, a redação do Agora 
ES e falou um pouco sobre 
seu trabalho e a relação com 
o poder Executivo da cidade. 
“Meu mandato é em defesa 
dos humildes. Meu telefone 

fica ligado 24 horas por dia.” 
Confira a entrevista.

Agora ES: Como o senhor 
conduz o seu mandato?

Vanito: Meu man-
dato é em defesa dos mais 
humildes. Tenho um traba-
lho forte na área da Saúde. 
Os que têm mais condições 
fazem plano de saúde. Os 
mais humildes precisam 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Eu ajudo sempre. 
Busco médicos, peço ajuda... 
Meu telefone fica ligado 
24 horas por dia. E, graças 
a Deus, tenho conseguido 
realizar um trabalho digni-
ficante, e dou crédito a isso 
os meus três mandatos.

Às vezes, recebo men-
sagens de agradecimento 

que até me emociono. Sou 
muito grato em poder aju-
dar as pessoas. Vereador é 
um representante do povo. 
E eu me coloco exatamente 
assim: em defesa do povo, 
principalmente dos mais 
humildes.

Por que decidiu ser 
vereador?

Até 2012, havia traba-
lhado nos bastidores, aju-
dando a eleger vereadores, 
prefeitos e deputados. Foi 
nesse ano que decidi dispu-
tar minha primeira eleição. 
Muitos não acreditavam na 
minha vitória e fui eleito 
o sexto vereador mais 
votado em Ibatiba naquele 
ano. Foi sola de sapato 
em muita conversa com o 

povo, mostrando nossas 
propostas.

Em 2016, disputei 
a reeleição e fiquei como 
quarto vereador mais 
votado, com 765 votos. Antes 
da próxima eleição, veio a 
pandemia... época difícil... E 
fui novamente reeleito. Dos 
vereadores reeleitos, fui o 
mais bem votado, com 676 
votos.

Tenho a porta aberta 
em todas as casas do muni-
cípio. Faço meu trabalho 
olhando dentro do olho das 
pessoas, com muito honesti-
dade e sinceridade.

Hoje, qual a maior 
necessidade de Ibatiba?

Ibatiba precisa de 
mais estrutura na Saúde. 

Precisamos de mais médi-
cos. A Saúde é o principal 
problema da cidade. Mas, 
também precisamos de 
melhorias na Educação, com 
valorização do professor. 
Na verdade, valorização do 
servidor público como um 
todo.

Como é a relação com o 
prefeito?

Sou oposição, mas, 
com muita responsabili-
dade O que é bom para o 
município, eu fico do lado. 
Faço minhas cobranças, o 
que é normal. Mas não sou 
inimigo do prefeito. Quero 
sempre o melhor para nossa 
cidade. Não é bater. É cobrar 
para que tenhamos resulta-
dos para a sociedade. •

“Meu 
mandato 

é em 
defesa dos 
humildes”
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COLUNA
OBSERVATÓRIO DA 
POLÍTICA PÚBLICA

César Albenes
l @cesaralbenesm.cruz

Leia também em
www.agoraes.com.br 

Políticas públicas e as Eleições 
Gerais de 2022: o cargo de 
presidente da República
N o artigo passado, 

falamos sobre a 
importância das 
Eleições Gerais de 

2022, mostrando que vamos 
votar em cinco cargos funda-
mentais dos poderes Execu-
tivo e Legislativo. No Poder 
Executivo federal, votaremos 
para o cargo de presidente 
da República e, no Execu-
tivo estadual, para o cargo 
de governador dos estados. 
Já para os cargos do Legisla-
tivo federal, votaremos nos 
cargos de senador da Repú-
blica e para deputado federal 
e, para o legislativo estadual, 
votaremos no cargo de depu-
tado estadual.

No artigo de hoje, 
vamos falar sobre o cargo 
de presidente da República, 
sobre sua importância e suas 
atribuições. O presidente da 
República é a autoridade 
máxima do Brasil e também 
o chefe do Executivo. Como 
o Brasil é uma República pre-
sidencialista, o presidente é 
tanto chefe de governo, como 
chefe de Estado.

No País, a presidência 
tem mandato de quatro anos, 
que pode se estender por mais 
quatro anos, no caso da reelei-
ção, e a pessoa que a ocupa é 
escolhida pelo voto popular. 
Esse modelo foi instituído 
pela Constituição de 1988, mas 
o direito à reeleição se deu por 
uma Emenda Constitucional, 
em 1997.

Para ser presidente do 
Brasil, é necessário atender 

alguns requisitos. Esses requi-
sitos são: ser brasileiro nato; 
ter 35 anos, no mínimo; ser 
filiado em algum partido polí-
tico; residir no Brasil e gozar 
dos seus direitos políticos.

Assim, o presidente 
da República é a autoridade 
máxima de nossa nação, pois 
a representa internacional-
mente e também pode tomar 
decisões concernentes ao 
governo dela. De modo bem 
resumido, pode-se dizer que 
o presidente é o responsá-
vel pela administração do 
Brasil. É ele quem, por exem-
plo, sanciona projetos de lei 
aprovados por deputados e 
senadores.

No  e nt a nto,  u m 

presidente pode também 
vetar esses projetos, e ainda, 
ele mesmo, propor leis para 
serem debatidas e criadas. O 
presidente garante os inte-
resses do Brasil em áreas 
estratégicas, como na produ-
ção de energia, na economia, 
na saúde, na educação, entre 
outras.

Para gerir todas elas, 
ele nomeia pessoas dedicadas 
a cuidar de cada uma. Essas 
pessoas são os ministros e 
suas nomeações são uma 
função presidencial.

O presidente também 
deve participar de eventos 
internacionais como repre-
sentante do Brasil, celebrando 
acordos diplomáticos e 

assinando tratados inter-
nacionais. É considerado 
comandante-chefe das For-
ças Armadas e deve usá-las 
para garantir a segurança e 
a soberania do País.

A seriedade do cargo 
faz com que sejam inúmeras 
as obrigações do presidente 
do Brasil. Como mencionado, 
o presidente do Brasil é esco-
lhido por uma eleição reali-
zada a cada quatro anos. O cri-
tério para a vitória é a maioria 
absoluta dos votos, assim, o 
vencedor será o candidato 
que obtiver mais de 50% dos 
votos válidos. Se essa maioria 
não for alcançada no primeiro 
turno, o segundo turno ocorre 
com os dois candidatos mais 

votados do primeiro.
Assim, vemos que o 

cargo de presidente da Repú-
blica é um cargo de muita 
importância para que o País 
possa superar seus problemas 
e possa se desenvolver e criar 
o bem-estar social para nossa 
população. No próximo artigo 
falaremos sobre o cargo de 
governador do Estado e suas 
atribuições. • 

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filósofo, 
Mestre em Educação, Doutor 
em Serviço Social, Pós-Doutor 
(PHD) em Política Pública, Pro-
fessor Universitário, Consultor 
Político e secretário de Desen-
volvimento de Viana.
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O recebimento indevido de 
valores pelo servidor público e a 
obrigação de devolução ao erário
N ão é raro um 

servidor público 
receber valores 
acima do que 

tinha direito por erro da pró-
pria administração pública e, 
diante de tal fato, nos surge 
uma dúvida: o servidor é 
obrigado a restituir esses 
valores aos cofres públicos?

Pense na hipótese de 
um pensionista que recebe 
do Instituto de Previdência 
um valor superior ao que 
teria direito decorrente de 
um pagamento acumulado 
somado à gratificação nata-
lina do ano anterior.

Outra hipótese é um 
médico que cumpre jornada 
semanal de 24 horas e recebe 
a mais, equivocadamente, 
uma determinada verba sob 
o manto de abono de urgên-
cia com base na tabela de 
médicos com jornada sema-
nal de 40 horas.

Temos ainda o exem-
plo do servidor que começou 
a receber o abono de per-
manência indevidamente, 
meses antes do que teria 
direito por algum equívoco 
na contagem.

Em regra geral, não 
podemos ter dúvidas de que 
o servidor que recebe valores 
de maneira indevida é obri-
gado a restitui-los aos cofres 
públicos.

Porém, há situações 
bem particulares em que não 
é necessária essa devolução 

ao erário dos valores recebi-
dos de maneira indevida.

A Segunda Câmara 
do Tribunal de Contas da 
União, por meio do Acór-
dão nº 2390/2022, entendeu 
que: “É possível a dispensa 
de reposição ao erário de 
valores recebidos indevida-
mente em razão de erro ope-
racional da administração 
no pagamento de benefício 
pensional quando consta-
tada a ausência de qualquer 
participação do beneficiário 
na falha e não houver evi-
dências de má-fé”.

Veja, caso o erro ope-
racional no pagamento inde-
vido do benefício seja da 
própria administração, caso 
não tenha havido nenhuma 
participação do beneficiá-
rio na ocorrência da falha 
e caso não haja má-fé do 

beneficiário, este estará 
desobrigado de proceder 
com a devolução dos valores.

Outra visão impor-
tante que devemos citar é 
a tese fixada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, no julga-
mento do Recurso Especial 
nº 1.381.734/RN: “Com relação 
aos pagamentos indevidos 
aos segurados, decorren-
tes de erro administrativo 
(material ou operacional) 
não embasado em interpre-
tação errônea ou equivocada 
da lei pela administração, são 
repetíveis, sendo legítimo o 
desconto no percentual de 
até 30% do valor do benefício 
pago ao segurado/beneficiá-
rio, ressalvada a hipótese em 
que o segurado, diante do 
caso concreto, comprove sua 
boa-fé objetiva, sobretudo, 
com demonstração de que 

não lhe era possível consta-
tar o pagamento indevido”.

Observe que a Corte 
Superior deixa claro que, 
para não haver a obrigação 
de devolução de valores aos 
cofres públicos, é necessário 
não ser possível a constata-
ção do pagamento indevido.

Este mesmo Tribu-
nal, por ocasião do Recurso 
Especial nº 1.244.182/PB, fir-
mou entendimento de que a 
interpretação equivocada da 
legislação por parte da admi-
nistração pública que resulta 
em pagamento indevido ao 
servidor público não gera o 
dever de ressarcimento face 
a presunção de boa-fé.

Diversas são as deci-
sões que se complementam, 
umas são mais rígidas e 
outras mais brandas.

Apesar de defendermos 

que para o servidor público se 
eximir da obrigação de resti-
tuir os valores ao erário, além 
da boa-fé, indispensável não 
ser possível a constatação do 
recebimento indevido, verifi-
camos nas decisões judiciais 
que prevalecendo a boa-fé do 
servidor público, em linhas 
gerais, não há de se cogitar em 
ressarcimento dos valores já 
desembolsados pela adminis-
tração pública.

Mas, vamos refletir: se 
a pessoa tem um benefício 
mensal de R$ 2 mil é facil-
mente perceptível o erro 
da administração caso ela 
receba R$ 5 mil em determi-
nado mês, devendo, então, o 
beneficiário devolver a dife-
rença apurada.

Em nossa opinião, 
nessa situação hipotética, 
a má-fé do servidor passa 
a existir quando este não 
comunica o erro à adminis-
tração pública e não devolve 
o valor recebido indevida-
mente. •

Érico Lopes é Mes-
trando em Direito Admi-
nistrativo e Administração 
Pública pela Universidad de 
Buenos Aires, associado do 
Instituto de Direito Admi-
nistrativo do Rio de Janeiro, 
membro da Academia de 
Letras Jurídicas do Estado do 
Espírito Santo e Secretário de 
Controle e Transparência da 
Prefeitura de Viana.

Érico 
Lopes
l @cafedireitogestao

https://www.instagram.com/cafedireitogestao/
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Companhia de dança encara 
maratona de arraiás

viNícius NascimeNto

É no ritmo do anarriê 
e do alevantú que 
os integrantes da 
Companhia Cultural 

Motumbaxé seguem neste 
período de festas juninas. 
Com uma quadrilha mar-
cada para o próximo dia 02 
de julho, no Arraiá de Bar-
celona, Serra, o grupo tem 
intensificado os ensaios 
para fazer bonito mais uma 
vez e encarar a "maratona" 
de eventos programada para 
os próximos dias.

Além do Arraiá, a 
Companhia também se pre-
para para a Festa Julina dos 
Arraiás, antigo Festival Esta-
dual dos Arraiás, promovido 
pela Associação Capixaba 
dos Arraiás (ASCA), que 
acontece nos dias 22, 23 e 24 

de julho, no Sambão do Povo, 
em Vitória.

Na festa, o grupo vai 
se apresentar como Arraiá 
Cheiro de Forró, grupo for-
mado há 10 anos pelo core-
ógrafo e produtor cultural 
Jerdam Nicácio junto ao 
Motumbaxé. 

O coreógrafo explica 
que, após a pandemia, o 
grupo já se apresentou em 
outros eventos, porém, a 
festa no Sambão do Povo 
será o primeiro evento em 
nível estadual do ano.

"Depois de dois anos 
sem eventos, já nos apre-
sentamos para o público e 
conseguimos a energia que a 
quadrilha nos proporciona, 
contudo, para esse próximo 
evento, sempre bate aquela 
ansiedade por se tratar de 
um evento maior e também 

por ser uma competição. Mas 
estamos nos dedicando para 
fazer bonito e sair de lá com 
um bom resultado", revelou 
Jerdam.

O grupo se apresenta 
com 40 integrantes, com 
média de uma hora de apre-
sentação. Identificados com 
o estilo "Caipira Estilizada", 
que, nas palavras do coreó-
grafo, seria o estilo tradicio-
nal futuristico, o grupo usa 
temas ligados à causa LGB-
TQIA+, afro, entre outros 
temas sociais relacionados.

"Nosso diferencial são 
as várias e criativas coreo-
grafias, assim como somos 
o único Arraiá que tem um 
marcador que também é o 
orador", explica.

O coreógrafo com-
pleta: “Durante as apresenta-
ções, fazemos uso de passos 

juninos coreografados tra-
dicionais e acrescentamos 
outros personalizados, de 
acordo com o tema abordado 
no Arraiá."

O grupo tambem é 
sempre presente em festi-
vais e eventos no Espírito 

Santo e fora do Estado e 
coleciona títulos. Entre os 
principais, estão: 1° lugar no 
Concurso de Quadrilha da 
Serra-ES; 1° lugar no 27° Fes-
tival Capixaba de Arraiais; e 
1° lugar no Festival de Dança 
de Porto Seguro (BA). •
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Sensação das montanhas 
capixabas: o chopp de mexerica
De acordo com o mestre cervejeiro da Cervejaria 38, em Marechal Floriano, Lucas Gasteldello, esse é o primeiro 
chopp da região tendo uma combinação de trio cítrico, tendo a mexerica como carro-chefe

DaNiele BoloNha

A Cervejaria 38, a 
primeira cerve-
jaria artesanal 
de Marechal Flo-

riano, tem pouco mais de 
quatro meses de vida, mas, 
mesmo com o pouco tempo 
de funcionamento, já está tra-
zendo novidade para a região 
das montanhas capixabas: o 
chopp de mexerica. E, o deta-
lhe: o novo produto já caiu no 
gosto da galera.

“Trata-se de um trio 
cítrico, tendo a mexerica como 
carro-chefe. Ela é adicionada 
no final da fermentação para 
trazer toda a complexidade do 
cítrico. O aroma e o paladar 
da mexerica ficam muito pre-
sentes e já são sentidos na pri-
meira golada. O segundo gole 
é automático”, revela o mes-
tre cervejeiro Lucas 
Gasteldello.

D e 
a c o r d o 
c o m 

umas das sócias da Cervejaria 
38, Sídina Delpupo, o chopp 
foi lançado há menos de 10 
dias e já é um sucesso. 

"Divulgamos em nosso 
Instagram e todos chegam 
aqui na cervejaria querendo 
experimentar o chopp de 
mexerica. Experimentou, 

gostou! E já ocupam 
uma mesa e 

p e d e m 
mais 

chopp!”, conta Sídina.
A empresária ainda 

destaca um outro ponto: 
“Para se produzir 50 litros do 
chopp, utilizamos cerca de 
80 quilos da fruta. A região 
produz muita mexerica e 
a fabricação do chopp vai 
fortalecer a economia local”, 
avaliou. 

“Adorei essa nova 
experiência gustativa, de 
experimentar uma coisa 
que não existia na região: 
o chopp de mexerica. 

Sensorial, ímpar, uma mis-
tura de aromas e sabores 
aqui da minha região. A Cer-
vejaria 38 é a pioneira nas 
montanhas capixabas. Nossa 
região tem uma colheita 
muito rica dessa fruta, que, 
além de ser deliciosa, é um 
poderoso imunizante e anti-
gripal. Não dá para acreditar 
que ninguém havia pensado 
nisso ainda. Que prazer 
degustar essa delícia!”, disse 
a autônoma e cliente da cer-
vejaria, Priscila Fabris.

O aroma e o paladar da mexerica 
ficam muito presentes e já são 
sentidos na primeira golada. O 
segundo gole é automático.
Lucas Gasteldello
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A cervejaria
A Cervejaria 38 come-

çou a funcionar no início 
do ano e é a primeira cerve-
jaria artesanal de Marechal 
Floriano. Fica no Trevo de 
Paraju.

"A cervejaria recebeu 
o nome 38 por conta do Anjo 
38, por isso também a com-
binação das asas na logo. O 
Anjo 38 remete a vibrações 
de inspiração e criatividade, 
autoexpressão e comunica-
ção, crescimento, expansão 
e os princípios de aumento, 
espontaneidade, encoraja-
mento, assistência e mani-
festação dos seus desejos. 
Ou seja, tudo o que uma boa 
cerveja traz aos seus aprecia-
dores", explicou Sídina.

O mestre cervejeiro 
Lucas Lucas Gasteldello é 
natural de São Paulo e tem 
36 anos. Antes de ser convi-
dado a comandar a Cerve-
jaria 38, ele trabalhou como 
mestre cervejeiro em São 
Paulo (capital), Santo André 
(SP), São Caetano do Sul (SP), 
Campos dos Goytacazes (RJ) 
e Cláudio (MG).

l @cervejaria_38

l @pousadarotadasmontanhas

Nossa região tem uma colheita 
muito rica dessa fruta, que, 
além de ser deliciosa, é 
um poderoso imunizante 
e antigripal. Não dá para 
acreditar que ninguém havia 
pensado nisso ainda.
Priscila Fabris
(Foto feita na Cervejaria 38)

Pousada
Para os que gostam de 

beber e ficar pelas monta-
nhas capixabas, a Cervejaria 
38 conta com uma pousada 
anexa à cervejaria, a Pou-
sada Rota das Montanhas. 
Ambiente aconchegante e 
com preços acessíveis, é uma 
boa opção para apreciar o 
chopp e retornar para a casa 
no dia seguinte. •



Esporte
Mais de mil alunos da rede 
pública participam de projeto 
social de kart
O projeto Cidadão do Amanhã trabalha conscientização no trânsito, respeito ao próximo e empatia

T er cidadãos mais 
conscientes no 
trânsito no futuro 
depende de atitu-

des no presente. Por isso, 
1.280 adolescentes da rede 
pública da Grande Vitória 
estão sendo atendidos pelo 
projeto social Cidadão do 
Amanhã, executado no Kar-
tódromo Fãs de Kart, em Jar-
dim Camburi, Vitória.

“O projeto propõe o 
desenvolvimento dos ado-
lescentes por meio da educa-
ção e do esporte, através de 
palestras educativas sobre 
o trânsito e a vivência da 
modalidade do Kart. O pro-
jeto é viabilizado através 
da Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte”, explica o presi-
dente da Associação de Kart 

Amador do Espírito Santo, 
Renato Pereira.

Ao todo são 64 pales-
tras com turmas de 20 a 30 
alunos, toda terça e quarta-
-feira, no período da tarde, 
totalizando 1.280 jovens, 
com idades entre 14 e 18 anos, 
matriculados na rede munici-
pal de ensino da Grande Vitó-
ria. “São jovens em condições 
de vulnerabilidade social e 
têm o direito à CNH Social, 
emitida pelo Detran-ES.”

De acordo com o pre-
sidente, a palestra é direcio-
nada a conscientização do 
trânsito, como motorista e 
pedestre, trabalha o respeito 
ao próximo e empatia. “Nes-
sas palestras, mostramos a 
necessidade do respeito no 
trânsito e com o pedestre, 

orientando que existe um 
local adequando para a prá-
tica da velocidade, com toda 
segurança”, completa Renato.

Após a palestra, os 
alunos passam para a parte 
prática, quando pilotam um 
kart. Todos recebem uma 
aula de pilotagem, com regras 
básicas de segurança, e vão 
para a pista colocar em prá-
tica o que aprenderam nas 
palestras. Eles participam de 
uma competição e, no final, 
recebem medalhas.

“Lugar de correr e 
experimentar a emoção do 
esporte é um local prepa-
rado. E para isso existe o 
kartódromo, local onde eles 
fazem a parte prática. E não 
em rachas em ruas”, finaliza 
Renato.

Copa Inverno de Kart Amador
Depois do sucesso da Copa Inverno de Kart 

Amador 2021, com a presença de 72 pilotos, em agosto 
de 2021, e a Copa Verão Kurumá de Kart Amador, que 
foi realizada em fevereiro de 2022, a Associação de 
Kart Amador do Estado do Espírito Santo (Fãs de 
Kart) lança a segunda edição da Copa Inverno de 
Kart Amador 2022. E tem novidades: agora, estão 
disponíveis 108 vagas; serão quatro corridas classi-
ficatórias, realizadas em dois finais de semana (27 e 
28 de agosto e 4 de setembro).

As corridas serão 
transmitidas ao vivo atra-
vés das redes sociais da 
Associação Fãs de Kart 
(l@fasdekart | y Canal 
Fãs de Kart | fFãs de Kart).

INSCRIÇÃO
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https://fasdekart.com.br/site/regulamentos-e-normativas/
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Tendas, Tablados e Toldos

Seu evento, com seu estilo!

Av. Colatina, 1182 - Riviera da Barra 
- Vila Velha - ES www.estilostendas.com.br

Tendas Cristal Piramidal a partir de 16m²
Tendas Branco Piramidal e Duas Águas
Toldos fixo para vendas e locação
Tablado para eventos
Piso elevado em diversas alturas
Toldos construído para atender seu evento
Palco para casamentos e cerimônias
Passarela para eventos diversos
Coberturas fixas em polipropileno
Coberturas fixas em lona

contato@estilostendas.com.br
9 9911-292827

3244-908227
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Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila 
Capixaba - Cariacica - ES(27)

(27) 2121-0811(27) 2121-0800



Depois da chuva vem o arco-íris

Vida feliz
Você cometeu um erro e está se martirizando 
por causa disso? As pessoas estão te julgando 
severamente? Tá com medo de ser cancelado 
na internet? Calma, não há motivo para o de-
sespero, depois da chuva vem o arco-íris...

A primeira coisa a fazer é ignorar todos os de-
dos apontados na sua direção, dizendo para si 
mesmo que todos nós cometemos erros todos 
os dias. No plano material, somos perfeita-
mente imperfeitos, não há nada de errado com 
os nossos erros, eles são inevitáveis, fazem 
parte da construção dos nossos acertos.

Às vezes deixamos de aprender com nossos 
erros e tornamos a repeti-los. Errar uma, duas 
ou três vezes não faz de nós pessoas más, só 
prova que somos humanos em processo de 
aperfeiçoamento. É através da repetição que 
se chega à excelência.

O mundo é uma velha sala de aula, estamos 
todos matriculados nessa escola para aprender. 
Isso significa que errar faz parte da didática da 
vida. É assim que aprendemos e crescemos. O 
melhor da história é que o Universo nos aceita 
e nos ama como alunos!  

É importante evitar o convívio com aquelas 
pessoas que vivem julgando a conduta dos ou-
tros. São pessoas tóxicas, destrutivas, não estão 
felizes com elas mesmas, por isso vivem para 
criticar, depreciar, querem na verdade compa-
nhia para a sua infelicidade. Os julgamentos 
empobrecem a existência e reduzem o ser hu-
mano.

A única coisa que devemos fazer quando er-
ramos é aprender com o erro. Errar, tropeçar, 
voltar a trás, recomeçar, tudo isso faz parte do 
nosso processo de crescimento.

Comprometa-se hoje a ser mais tolerante e 
compreensivo com você mesmo e com as pes-
soas à sua volta. Não se cobre tanto, acaricie-se 
mais, perdoe-se mais. Você é lindo do jeito que 
é, está fazendo o seu melhor para passar para a 
lição seguinte.

Quando você se aceita, inspira outras pessoas 
a fazerem o mesmo. Somos todos estudantes 
da mesma escola, colegas na jornada espiritual. 
Que a experiência de um sirva de exemplo para 

todos e que juntos possamos fazer aquilo que 
Universo espera de nós: amar uns aos outros 
como irmãos.

A vida é linda e a escolinha de Deus é mara-
vilhosa. Podemos repetir de ano, podemos até 
andar vagarosamente e o bom da história é que 
o professor Deus jamais desiste de seus alu-
nos, está sempre pronto a nos proporcionar um 
novo teste, uma nova oportunidade de acerto e 
aprovação.  

Os sábios chineses ensinam: “se caires sete 
vezes, levanta-te oito.” Não importa quantas 
vezes caímos, mas sim como nos levantamos 
e o que fazemos com aquilo que as quedas nos 
ensinaram. 

Jane Mary é jornalista, consultora de marke-
ting, autora de oito livros de autoconheci-
mento. (site: janemary.com.br)



https://www.buphallos.com.br/

